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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00073/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 088/2019

EMPRESA:

CNPJ: 27.048.093/0001-80

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (69) 3301-7043

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Antonio Alves de Sousa

CPF: 289.755.612-91

LOTE

LOTES ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS

UNIDADE 65760 BABY WILLY R$ 0,30 R$ 19.728,00

2 UNIDADE 35484 BABY WILLY R$ 0,34 R$ 12.064,56

UNIDADE 36672 BABY WILLY R$ 0,30 R$ 11.001,60

4 UNIDADE 66015 BABY WILLY R$ 0,38 R$ 25.085,70

5 UNIDADE 22728 BABY WILLY R$ 0,54 R$ 12.273,12

REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – 
EPP

R. BENJAMIN CONSTANT, SÃO CRISTÓVÃO, 2194-A, PORTO VELHO – RO, 
CEP: 76.804-056

regionalcse@hotmail.com

1

Fralda descartável Pediátrica Tamanho P, para 
pacientes com peso até 06 kg Características: 
composta por material macio e antialérgico, 
indicador de umidade, formato anatômico, 
barreiras laterais antivazamentos, com recortes 
nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 
fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de 
ajuste e proteção com sistema para maior rapidez 
na absorção e melhor distribuição do líquido, 
flocos de gel superabsorventes reduzindo a 
umidade, adequadas a sua finalidade, com 
superfície uniforme, embalagem com identificação 
de procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano 
após data de entrega, com registro no ministério 
da saúde, cálculo por unidade. 

Fralda descartável Pediátrica Tamanho M, para 
pacientes com peso de 6 até 11 kg 
Características: composta por material macio e 
antialérgico, indicador de umidade, formato 
anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com 
recortes nas pernas, elástico ao redor das 
pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o 
máximo de ajuste e proteção com sistema para 
maior rapidez na absorção e melhor distribuição 
do líquido, flocos de gel superabsorventes 
reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, 
com superfície uniforme, embalagem com 
identificação de procedência, número de lote, 
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 
01 ano após data de entrega, com registro no 
ministério da saúde, cálculo por unidade. 

3

Fralda descartável Pediátrica Tamanho G, para 
pacientes com peso acima de 10 até 14 kg, 
Características: composta por material macio e 
antialérgico, indicador de umidade, formato 
anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com 
recortes nas pernas, elástico ao redor das 
pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o 
máximo de ajuste e proteção com sistema para 
maior rapidez na absorção e melhor distribuição 
do líquido, flocos de gel superabsorventes 
reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, 
com superfície uniforme, embalagem com 
identificação de procedência, número de lote, 
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 
01 ano após data de entrega, com registro no 
ministério da saúde, cálculo por unidade. 

Fralda descartável Pediátrica Tamanho EG, para 
pacientes com peso acima de 14 até 17 kg, 
Características: composta por material macio e 
antialérgico, indicador de umidade, formato 
anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com 
recortes nas pernas, elástico ao redor das 
pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o 
máximo de ajuste e proteção com sistema para 
maior rapidez na absorção e melhor distribuição 
do líquido, flocos de gel superabsorventes 
reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, 
com superfície uniforme, embalagem com 
identificação de procedência, número de lote, 
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 
01 ano após data de entrega, com registro no 
ministério da saúde, cálculo por unidade. 

Fralda descartável Pediátrica Tamanho XG, para 
pacientes com peso acima de 17 kg, 
Características: composta por material macio e 
antialérgico, indicador de umidade, formato 
anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com 
recortes nas pernas, elástico ao redor das 
pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o 
máximo de ajuste e proteção com sistema para 
maior rapidez na absorção e melhor distribuição 
do líquido, flocos de gel superabsorventes 
reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, 
com superfície uniforme, embalagem com 
identificação de procedência, número de lote, 
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 
01 ano após data de entrega, com registro no 
ministério da saúde, cálculo por unidade.
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6 UNIDADE 10740 SLIM GERIATRICS R$ 1,04 R$ 11.169,60

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

7 UNIDADE 85050 SLIM GERIATRICS R$ 0,94 R$ 79.947,00

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

8 UNIDADE 28350 SLIM GERIATRICS R$ 0,94 R$ 26.649,00

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

9 UNIDADE 191393 SLIM GERIATRICS R$ 0,76 R$ 145.458,68

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

10 UNIDADE 34042 SLIM GERIATRICS R$ 0,76 R$ 25.871,92

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

11 UNIDADE 104198 SLIM GERIATRICS R$ 0,83 R$ 86.484,34

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

Fralda descartável Geriátrica Tamanho XG, para 
pacientes com peso acima de 100 kg e cintura 
acima de 165 cm. Características: composta por 
material macio e antialérgico, indicador de 
umidade, formato anatômico, barreiras laterais 
antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico 
ao redor das pernas, 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste e 
proteção com sistema para maior rapidez na 
absorção e melhor distribuição do líquido, flocos 
de gel superabsorventes reduzindo a umidade, 
adequadas a sua finalidade, com superfície 
uniforme, embalagem com identificação de 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade mínimo de 01 ano após data de 
entrega, com registro no ministério da saúde, 
cálculo por unidade. 

Fralda descartável geriátrica tamanho EG, para 
pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 
110 a 165 cm. Características: composta por 
material macio e antialérgico, indicador de 
umidade, formato anatômico, barreiras laterais 
antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico 
ao redor das pernas, 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste e 
proteção com sistema para maior rapidez na 
absorção e melhor distribuição do líquido, flocos 
de gel superabsorventes reduzindo a umidade, 
adequadas a sua finalidade, com superfície 
uniforme, embalagem com identificação de 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade mínimo de 01 ano após data de 
entrega, com registro no ministério da saúde, 
cálculo por unidade. 

Fralda descartável geriátrica tamanho EG, para 
pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 
110 a 165 cm. Características: composta por 
material macio e antialérgico, indicador de 
umidade, formato anatômico, barreiras laterais 
antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico 
ao redor das pernas, 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste e 
proteção com sistema para maior rapidez na 
absorção e melhor distribuição do líquido, flocos 
de gel superabsorventes reduzindo a umidade, 
adequadas a sua finalidade, com superfície 
uniforme, embalagem com identificação de 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade mínimo de 01 ano após data de 
entrega, com registro no ministério da saúde, 
cálculo por unidade. 

Fralda descartável geriátrica tamanho G, para 
pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com 
cintura de 80 a 150 cm. Características: composta 
por material macio e antialérgico, indicador de 
umidade, formato anatômico, barreiras laterais 
antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico 
ao redor das pernas, 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste e 
proteção com sistema para maior rapidez na 
absorção e melhor distribuição do líquido, flocos 
de gel superabsorventes reduzindo a umidade, 
adequadas a sua finalidade, com superfície 
uniforme, embalagem com identificação de 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade mínimo de 01 ano após data de 
entrega, com registro no ministério da saúde, 
cálculo por unidade. 

Fralda descartável geriátrica tamanho G, para 
pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com 
cintura de 80 a 150 cm. Características: composta 
por material macio e antialérgico, indicador de 
umidade, formato anatômico, barreiras laterais 
antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico 
ao redor das pernas, 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste e 
proteção com sistema para maior rapidez na 
absorção e melhor distribuição do líquido, flocos 
de gel superabsorventes reduzindo a umidade, 
adequadas a sua finalidade, com superfície 
uniforme, embalagem com identificação de 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade mínimo de 01 ano após data de 
entrega, com registro no ministério da saúde, 
cálculo por unidade. 

Fralda descartável Geriátrica Tamanho M, para 
pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura 
de 70 a 120 cm, Características: composta por 
material macio e antialérgico, indicador de 
umidade, formato anatômico, barreiras laterais 
antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico 
ao redor das pernas, 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste e 
proteção com sistema para maior rapidez na 
absorção e melhor distribuição do líquido, flocos 
de gel superabsorventes reduzindo a umidade, 
adequadas a sua finalidade, com superfície 
uniforme, embalagem com identificação de 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade mínimo de 01 ano após data de 
entrega, com registro no ministério da saúde, 
cálculo por unidade. 
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12 UNIDADE 34732 SLIM GERIATRICS R$ 0,83 R$ 28.827,56

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

13 UNIDADE 29205 SLIM GERIATRICS R$ 0,84 R$ 24.532,20

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

14 UNIDADE 9735 SLIM GERIATRICS R$ 0,84 R$ 8.177,40

VALOR TOTAL .......................................................R$ R$ 517.270,68

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ R$ 1.406.340,03

UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS

R$ 517.270,68

QUINHENTOS E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

R$ 889.069,35

OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 63,22%

SESSENTA E TRÊS VIRGULA VINTE E DOIS PORCENTO

                                                  Porto Velho – RO, 16 de agosto de 2019

                          LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

                         EQUIPE DE PREGÕES – SML

Fralda descartável Geriátrica Tamanho M, para 
pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura 
de 70 a 120 cm, Características: composta por 
material macio e antialérgico, indicador de 
umidade, formato anatômico, barreiras laterais 
antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico 
ao redor das pernas, 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste e 
proteção com sistema para maior rapidez na 
absorção e melhor distribuição do líquido, flocos 
de gel superabsorventes reduzindo a umidade, 
adequadas a sua finalidade, com superfície 
uniforme, embalagem com identificação de 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade mínimo de 01 ano após data de 
entrega, com registro no ministério da saúde, 
cálculo por unidade.

Fralda descartável Geriátrica Tamanho P, para 
pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 
120. Características: composta por material macio 
e antialérgico, indicador de umidade, formato 
anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com 
recortes nas pernas, elástico ao redor das 
pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o 
máximo de ajuste e proteção com sistema para 
maior rapidez na absorção e melhor distribuição 
do líquido, flocos de gel superabsorventes 
reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, 
com superfície uniforme, embalagem com 
identificação de procedência, número de lote, 
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 
01 ano após data de entrega, com registro no 
ministério da saúde, cálculo por unidade. 

Fralda descartável Geriátrica Tamanho P, para 
pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 
120. Características: composta por material macio 
e antialérgico, indicador de umidade, formato 
anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com 
recortes nas pernas, elástico ao redor das 
pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o 
máximo de ajuste e proteção com sistema para 
maior rapidez na absorção e melhor distribuição 
do líquido, flocos de gel superabsorventes 
reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, 
com superfície uniforme, embalagem com 
identificação de procedência, número de lote, 
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 
01 ano após data de entrega, com registro no 
ministério da saúde, cálculo por unidade. 

VALOR TOTAL A SER 
CONTRATADO .....................................................................................R$ 

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ..............................................................................R$ 


